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 سوابق علمی، پژوهشی و اجرایی 

 سید اسد اله موسوی عبادی
 پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن محقق

 مشخصات فردی .1

 سید عزیز نام پدر: سید اسد اله نام:  موسوی عبادینام خانوادگي: 

 چاراویماق محل تولد:شهر  آذربایجان شرقیاستان محل تولد:        0431/ 10/ 01 تاريخ تولد: 

 -پايه:  جایگاه هیات علمیمحقق در مرتبه علمي:  متاهلوضعیت تأهل: 

 - :وبلاگ شخصي   a.mosaviebadi@isca.ac.irيمیل سازماني:ا EbadiMosavi@Gmail.com ايمیل شخصي:

 آشنايي به زبان های خارجي 
 

 میزان تسلط زبان

 عربی
                                    

 انگلیسی
                                          

 زبان مادری –آذری  غیره

 سوابق تحصیلی .2

 تحصیلات .2.1

 سال اخذ محل اخذ رشته و گرايش تحصیلي مقطع
 0403 دانشگاه باقر العلوم علیه السلام قم علوم سیاسی کارشناسی

 0430 دانشگاه ادیان و مذاهب قم عفرق تشی کارشناسی ارشد

 - - - دکتری

 - حوزه علمیه قم خارج فقه و اصول حوزوی

 هانامهپایان .2.2

 نام استاد راهنما سال دفاع عنوان پايان نامه مقطع تحصیلي

 استاد دکتر موسوی نژآد 0430 آراء و اندیشه های قرآنی زید بن علی علیه السلام 4کارشناسی ارشد/سطح

 - - - 3سطح  دکتری /

 
 

 عکس
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 سوابق آموزشی .3

 )تدریس( سابقه ارائه خدمات آموزشی .3.1

 تا تاريخ از تاريخ عنوان درس سمت موسسه محل تدريس

 تدریس قم دانشگاه علوم قرآن
 به دانش یتاد یلاطلاعات در تبد ینقش فناور

 و آموزش نرم افزارهای اسلامی
0431 0431 

مجمع جهانی مرکز تخصصی تفسیر 
 قم السلامصادقین علیم 

 0430 0433 روش تحقیق و آئین نگارش تدریس

 شركت در كارگاه ها و دوره های آموزشی .3.2

 محل برگزاری سال برگزاری طول مدت دوره نام کارگاه يا دوره آموزشي

 به دانش یتاد یلاطلاعات در تبد ینقش فناور
 و آموزش نرم افزارهای اسلامی

 چند دوره
در سالهای 

 مختلف
 نگ و معارف قرآنپژوهشکده فره

 به دانش یتاد یلاطلاعات در تبد ینقش فناور
 یاسلام یآموزش نرم افزارها و

 چند دوره
در سالهای 

 مختلف
 مدرسه معصومیه )خواهران(

 به دانش یتاد یلاطلاعات در تبد ینقش فناور
 یاسلام یآموزش نرم افزارها و

 حوزه علمیه شوشتر )خواهران( 0434 یک دروه

 شیسوابق پژوه .4

 كتب منتشر شده .4.1

ارتاريخ  انتش نام کتاب  قیمت تیراژ ناشر محل نشر همکار نوع کار 

لمی قرآنپیشینه تفصیلی مرجعیت ع  تالیف در دست اقدام 
سید اسد اله 

 موسوی عبادی
 پژوهشکده معارف

 قرآن
- - - 

از منظر قرآن یدشمن شناس  ارزیابی محتوا نرم افزار 
اسد اله  یدس

یعباد یموسو  

 یمل مرکز
یپاسخگو  

- - - 

یپرسش و پاسخ قرآن 11111 محتوا ارزیابی نرم افزار   
اسد اله  یدس

یعباد یموسو  

 پژوهشکده معارف
 قرآن

- 4111 
01111 

 ریال

قرآن یتیترب یرتفس  - 
 نهیشیوپ یمأخذ شناس

یشناس  

اسد اله  یدس
یعباد یموسو  

 پژوهشکده معارف
 قرآن

- - - 

لفی در آسیب شناسی روش تفسیر س
 معنا شناسی آیات توحیدی قرآن

- 
 نهیشیوپ یمأخذ شناس

یشناس  

اسد اله  یدس
یعباد یموسو  

 پژوهشکده معارف
 قرآن

- - - 

 - مقالات دائره المعارف قرآن

مقابله علمی و ماخذ 
مقاله  11شناسی بیش از 

 دائره المعارف قرآن

اسد اله  یدس
یعباد یموسو  

 پژوهشکده معارف
 قرآن

- - - 
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 معتبر علمی ترویجی و نشریات مجلاترشده در مقالات منتش .4.2

 سال چاپ صفحه شماره جلد نام نشريه عنوان مقاله نويسنده

 سید اسد اله موسوی عبادی
 علی احمدی میر آقا

 مجد الملک یبرواستان
 ینحج و حرم دانشنامه

 یفینشر
3 - 33 0431 

 0433 041 - 1 رآندائره المعارف ق یقرظ یباسامه بن حب یعباد یاسد اله موسو یدس

 منتشر نشده - - 00 دائره المعارف قرآن طوبی یعباد یاسد اله موسو یدس

 منتشر نشده - - 00 دائره المعارف قرآن ضیافت یعباد یاسد اله موسو یدس

 یعباد یاسد اله موسو یدس
طرحی نو برای تولید نرم افزار 

 شناسائی احادیث مشابه
 0434 00 3 - مجله ره آورد نور

 طرحهای تحقیقاتی .4.3

 وضعیت طرح تاريخ اتمام مؤسسه محل پژوهش  نوع فعالیت در طرح عنوان طرح
 - - پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن  - تفسیر راهنما

 - - پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن - فرهنگ قرآن

 - - پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن - فرهنگ موضوعی تفاسیر

 - - پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن - دائره المعارف قرآن

 جلد منتشر شد 1 0431 دانشنامه حج پژوهشگر بخش پرونده علمی    یفینشر ینحج و حرم دانشنامه 

 شده یا مشاوره شدههای سرپرستینامهپایان .4.4

 نامهعنوان پايان
دوره تحصیلي 

 نامهارائه پايان

محل انجام 

 نامهپايان

سمت در 

 نامهپايان

ع از تاريخ دفا

 نامهپايان

 0430 مشاور حوزه علمیه قم سطح سه و کشاف یانمجمع الب یدگاهامامت از د یاتآ یرتفس

 0430 مشاور قم یهحوزه علم سطح سه عوامل خودفریبی از دیدگاه قرآن و راهای درمان آن

 0430 مشاور قم یهحوزه علم سطح سه جایگاه آراء تفسیری تابعان در تفسیر مجمع

 ها، شوراها، كمیته ها و ...()انجمن علمی و پژوهشی مجامعدر  عضویت .4.4

 محل فعالیت مجمع نوع همکاری و سمت نام مجمع
 مدت عضويت

 لغايت از

اطلاعات  یفناور یراهبرد یشورا
 یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام

رئیس فناوری و فرآوری اطلاعات 
 پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 0430 0430 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

اطلاعات  یفناور یرانمد یشورا
 یاسلام یغاتدفتر تبل

رئیس فناوری و فرآوری اطلاعات 
 پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 0430 0430 مراکز فناوری دفتر

پژوهشکده  یپژوهش یشورا
 فرهنگ و معارف قرآن

رئیس فناوری و فرآوری اطلاعات 
 پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن

 0430 0430 پژوهشکده فرهنگ و معارف

پژوهشکده  یرانمد یشورا
 فرهنگ و معارف قرآن

رئیس فناوری و فرآوری اطلاعات 
 آنپژوهشکده فرهنگ و معارف قر

 0430 0430 پژوهشکده فرهنگ و معارف
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 0430 پژوهشکده فرهنگ و معارف دبیر کارگروه دبیر کارگروه مرجعیت علمی قرآن
ادامه 
 دارد

 (ها، جوایز و تقدیرها، تشویقافتخارات ،اوردهاست)د علمی جوایز .4

 تاريخ دريافت مقام اعطاکننده محل دريافت علت دريافت عنوان

 قرآن یپایگاه دانشنامه موضوع
 
 

 یدایرةالمعارف اینترنت بهترین
 و دانشنامه

 یچهارمین جشنواره بینالملل
 یدیجیتال یرسانهها

 0433 مدیر کل ارشاد قم

عارف قرآن نرمافزار دایرةالم
 یمکر

 برتر در بخش پژوهش رتبه
 ینخستین جشنواره بینالملل

 یقرآن ینرمافزارها
 0433 مدیر کل ارشاد قم

 پایگاه معارف قرآن
در  یپایگاه قرآن برترین

 بخش آموزش و پژوهش

 ینخستین جشنواره بینالملل
 یقرآن ینرمافزارها

 0433 مدیر کل ارشاد قم

 علایق پژوهشیتخصص ها و  .6

 هاتخصص

 فناوری اطلاعات و تولید نرم افزارهای قرآنی 
 تدریس 
 پژوهش 

  یاسلام یکارشناس نرم افزارها
 یجتالیکتب د یکارشناس کتاب شناس

 علايق پژوهشي

 تفسیر قرآن و معارف قرآن
 

 سوابق اجرایی .7
 

 فعالیت تاريخ مافوق مکان فعالیت /پستوظیفه عنوان سمت

 سرپرست فرهنگ قرآن پژوهشکده یانهسرپرست امور را
پژوهشکده فرهنگ و 

 معارف قرآن
 00تا  01از  آقای ایزدپناه

 مسئوول مسئول بانک اطلاعات
پژوهشکده فرهنگ و 

 معارف قرآن
 30تا  00از  آقای محامی

 رئیس اطلاعات یو فراور یاداره فناور یاستر
پژوهشکده فرهنگ و 

 معارف قرآن
 30تا  30از  آقای یوسفی مقدم

 دبیر ارگروه مرجعیت علمی قرآندبیر ک
پژوهشکده فرهنگ و 

 معارف قرآن
 ادامه دارد 30از  آقای یوسفی مقدم
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 ملاحظات .8

 عضو هیأت علميها و....( )ساير فعالیت ملاحظات ساير 

 طراحی و مجری نرم افزارها 
 صراط  -0

   یانب -1

 مفردات راغب  -4

  یشجره طوب -3

 یرتفاس یفرهنگ موضوع -1

  یدانشنامه مقالات قرآن -0

 دانشنامه جامع معارف قرآن -0

  یقرآن یپرسمانها -3

  یفینشر ینحج و حرم یقاتو پژوهش در مرکز تحق یقتحق یوننرم افزار اتوماس -3
 :  ینترنتیا یها یگاهپا مدیریت

 معارف قرآن  یگاهپا- 
 دانشنامه مقالات  یگاهپا- 
 ترجمه قرآن یتخصص یگاهپا- 

 طراحی و اجرای :
 ف قرآن پرتال جامع علوم و معار-
 

 


